P R O T O K Ó Ł NR VI/2015
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 36/VI/2015 w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” na lata 2014 – 2020”

UCHWAŁA Nr 37/VI/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,

UCHWAŁA Nr 38/VI/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy
Radłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015,

UCHWAŁA Nr 39/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez
Gminę Radłów prawa własności nieruchomości położonej w Radłowie,

UCHWAŁA Nr 40/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kościeliskach.

1. Podsumowanie realizacji PROW 2007 – 2013 LGD „Górna Prosna” na dzień

31.03.2015 r.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Gminie
Radłów za 2014 rok.
3. Diagnoza problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie w

Gminie Radłów.
4. Wniosek Radnej Justyny Barcz.

P R O T O K Ó Ł NR VI/2015
Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW
Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :
- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,
- Sekretarz Gminy – Grażyna Pilśniak,
- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,
- Radca Prawny Urzędu Gminy – Tomasz Głębocki,
- Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – Henryk Karkos,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski,
- Przedstawiciele LGD „Górna Prosna” – Jolanta Wartak i Katarzyna Tracz.

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” w latach

2007 – 2013 z uwzględnieniem środków pozyskanych przez Gminę Radłów
za pośrednictwem LGD.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
7. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) przystąpienia Gminy Radłów do LGD „Górna Prosna” w nowym okresie

programowania,
2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2015,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
4) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Radłów prawa

własności nieruchomości położonej w Radłowie,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

gruntowej niezabudowanej położonej w Kościeliskach,
8. Sprawy bieżące:
1) Informacja na temat wyników rozmów z Przedstawicielami Starostwa

Powiatowego w Oleśnie w zakresie zamiany dróg,
2) Zapoznanie z dokumentacją projektową dotyczącą remontu Oddziału

Przedszkolnego w Radłowie.
9. Interpelacje i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Dyskusja.
12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:
Ad.1. Otwarcia VI Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady –
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na Sesję Radnych oraz osoby spoza Rady
uczestniczące w obradach. Na podstawie listy obecności – stwierdził prawomocność
Sesji.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami
o terminie Sesji. Nie zgłoszono uwag do tematu. Projekt porządku obrad – przyjęto
w głosowania jawnym jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z V Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w biurze Rady Gminy
oraz na sali – przed rozpoczęciem obrad.
Uwagi do protokołu zgłosiła Radna Justyna Barcz. Stwierdziła, że wypaczona została
treść Jej wypowiedzi w temacie funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady zaproponował odczytanie tej części protokołu.
Radna Lidia Jonek zwróciła uwagę na nieprawdziwe dane liczbowe przy głosowaniu.
Ponadto Radna Justyna Barcz zwróciła uwagę, że protokół powinien być
zamieszczony na stronie BIP Urzędu po zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
Wójt Gminy poinformował, że Jego zdaniem treść protokołu odzwierciedla przebieg
obrad.
W toku dyskusji do tematu Radna Justyna Barcz zgłosiła wniosek o zmianę zapisu
w protokole – podając jego treść.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Za przyjęciem zmian opowiedziało się 12 Radnych, przeciw – 1 Radny, wstrzymało
się od głosu 2 Radnych.
Protokół z V Sesji – z uwzględnieniem zmiany – został przyjęty.

Ad.4. Kierownik Biura Zarządu LGD „Górna Prosna” – Jolanta Wartak przedstawiła
podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 –
2013 przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna”. Materiał – stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Z przedstawionej informacji wynika, że Gmina Radłów była
w czołówce w zakresie składania i realizacji wniosków – dofinansowanie do
wniosków wyniosło 1.239.969,79 zł. Beneficjentami byli: Gmina, Stowarzyszenia,
Parafie, osoby fizyczne i przedsiębiorstwa.
Kierowniku Biura Zarządu LGD poinformowała o działaniach Grupy związanych
z nowym okresem programowania. Strategia opracowywana jest pod kątem:
- wzmocnienia kapitału społecznego,
- rozwoju przedsiębiorczości,
- tworzenia sieci podmiotów lokalnych,

- rozwoju rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,
- zachowania dziedzictwa lokalnego,
- rozwoju infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej i drogowej.
Termin opracowania strategii ustalony został do końca czerwca br.. Pierwsze wnioski
przyjmowane będą w roku przyszłym. LGD zaprasza do współpracy koordynatorów
zainteresowanych opracowaniem strategii rozwoju.
Wójt Gminy podziękował za dobrą współpracę o czym świadczą przedstawione
wcześniej wyniki.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.

Ad.5. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności Urzędu w okresie
od 16 marca br.:
- przyjęto aneks do umowy na budowę wiaty festynowej w Radłowie. Złożono
wniosek o płatność,
- podjęto działania związane z opracowaniem dokumentacji na budowę dróg
w Sternalicach (w przypadku drogi w kierunku przysiółka Stary Folwark należy
dokonać zmian własności),
- przeprowadzono przetarg na budowę drogi Kościeliska – Skrońsko. Inwestycję
realizować będzie Firma Remost Olesno za kwotę 605 tys. zł. Odbiór drogi dokonany
zostanie w miesiącu sierpniu br.. Gmina Gorzów Śląski wykona dalszą część tej
drogi na przełomie września i października br.,
- trwa remont drogi powiatowej Radłów – Kolonia Biskupska,
- na zapytanie o cenę w zakresie zmiany instalacji elektrycznej w Radłowie zgłosiło
się 7 firm. Prace wykonywać będzie Firma Urbański z Chudoby za kwotę 32 tys. zł,
- wykonano odwodnienie i położono kostkę brukową przy wiacie festynowej
w Radłowie. W związku z tymi pracami – konieczna była wycinka 6 drzew,
- wprowadzane są w życie zapisy uchwał przyjętych przez Radę Gminy w sprawie
opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- Urząd Gminy wystąpił do Miasta i Gminy Olesno z wnioskiem o rozpatrzenie
możliwości korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Oleśnie,

- wydano zlecenia na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
w zakresie przyjętym w Uchwałach Rady Gminy.
Do wypowiedzi Wójta głos zabrali :
- Gerard Grzesik zwrócił uwagę na konieczność szczególnego nadzoru firmy
realizującej wykonanie drogi Kościeliska – Skrońsko, żeby obniżka ceny nie była
związana z jakością wykonania prac.
- Brygida Świtała poinformowała o sprzeciwie mieszkańców Sternalic do planów
budowy elektrowni wiatrowych,
- Iwona Kościelna – w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Świtała zaproponowała
organizację spotkań informacyjnych.
Wójt Gminy wyjaśnił:
- inspektorem nadzoru budowy drogi będzie projektant Roman Wewiór. Nadzór
wykonywany będzie na umowę – zlecenie z inwestorem,
- Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego gminy pod kątem budowy elektrowni wiatrowych – Urząd Gminy
realizuje te uchwały,
- Kierownik Referatu – Piotr Górski dodał, że projekt planu będzie wyłożony do
publicznego wglądu. W tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i wątpliwości.
Radna Justyna Barcz zwróciła uwagę, że prowadzenie działań związanych
z realizacją uchwał nie koliduje z organizacją spotkań informacyjnych.
Wójt wyjaśnił, że Radni poprzedniej kadencji uczestniczyli w spotkaniu
zorganizowanym przez zainteresowaną inwestycją firmę z udziałem ekspertów
w zakresie skutków ubocznych działania firm wiatrowych. Do czasu kolejnej Sesji
powinien być już znany termin wyłożenia planu do publicznego wglądu.
Bronisław Czapliński zwrócił uwagę, że omawiany temat wymaga środków budżetu
gminy.
Gerard Grzesik zaproponował rozeznanie tematu. Na przykładzie gmin, w których
istnieją fermy wiatrowe poinformował, że środki subwencji pomniejszane są o kwotę
wpływów z podatku od tych ferm.
Wójt zaproponował rozważenie możliwości udziału przedstawicieli firm
zainteresowanych budową wiatraków w Gminie Radłów na jednym ze wspólnych
posiedzeń komisji. Zwrócił jednak uwagę, że cały temat wywołało 18 mieszkańców
wsi Sternalice i 3 mieszkańców Gminy Rudniki.

Ad.6. Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – Henryk
Karkos przedstawił załączone do protokołu sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Gminie Radłów za rok
2014. Nie zgłoszono uwag do tematu.
Wójt Gminy podziękował za całoroczną pracę w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie.

Ad.7. Przyjęcie uchwał :
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady przedstawił zapis statutu
gminy w zakresie głosowania. Poinformował, że od obecnej Sesji głosowania
w Radzie prowadzone będą zgodnie z tym zapisem. W czasie realizacji pkt. 7
porządku obrad na sali obecnych było 14 Radnych.

1) W sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” na lata 2014 – 2020”. Projekt
uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. Wiceprzewodniczący
przedstawił wynik głosowania – „za” przyjęcie Uchwały Nr 36/VI/2015
opowiedziało się 14 Radnych.

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały Nr 37/VI/2015 w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2015.
Szczegółowych wyjaśnień do tematu udzielił – Henryk Karkos.
Uchwała poddana została pod głosowanie. Wiceprzewodniczący Rady Gminy
przedstawił wynik głosowania. „Za” przyjęciem uchwały głosowało 14
Radnych.

3) Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz przedstawiła z uzasadnieniem propozycje

zmian tegorocznego budżetu. Uwag – nie zgłoszono. Uchwałę Nr 38/VI/2015
przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

4) Wójt Gminy omówił sprawy związane z porządkowaniem własności pomiędzy

Urzędem Gminy a Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Radłowie.
Pomiary geodezyjne wykazały, że część wjazdu pomiędzy sklepem
spożywczym, a budynkiem Urzędu jest własnością GS. Proponuje się zakup
tego gruntu. Powierzchnia 0,0072 ha, cena – do uzgodnienia. Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 39/VI/2015.
Wiceprzewodniczący Rady – przedstawił wynik głosowania. „Za” przyjęciem
uchwały opowiedziało się 13 Radnych, „wstrzymał się” od głosu – 1 Radny.

5) Wójt przedstawił propozycję sprzedaży w drodze przetargu gruntu

o powierzchni 1,0990 ha położonego w Kościeliskach. „Za” przyjęciem
Uchwały Nr 40/VI/2015 głosowało 14 Radnych.

Ad.8. Sprawy bieżące:
1) Informacja na temat wyników rozmów z przedstawicielami Starostwa

Powiatowego w Oleśnie w zakresie zamiany dróg.
Temat zreferował Wójt Gminy. Gmina Radłów podejmuje starania związane
z uporządkowaniem stanu dróg powiatowych i gminnych. Dwie główne
sprawy, jakie zaproponowane zostały w wystąpieniu do Starostwa
Powiatowego to:
- przekazanie na własność Powiatu drogi Kolonia Biskupska – Kościeliska
(droga ta według zapisu prawnego ma charakter drogi powiatowej),
- przejęcie na własność gminy drogi Radłów, ul. Lipowa – Stare Karmonki –
Nowe Karmonki (droga wymaga remontu).
Powiat jest mało zainteresowany tematem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że
istnieje możliwość przekazania drogi Kolonia Biskupska – Kościeliska – jednak
po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego. Sprawa jest trudna.

Radca Prawny Tomasz Głębocki wyjaśnił prawne trudności związane
z przekazaniem drogi. Przedstawił również elementy prawne podziału dróg
publicznych:
- formalno – prawny tj. uchwała o zaliczeniu drogi do kategorii drogi,
- materialno – prawny tj. przejmowanie własności gruntów (przekazujący musi
być właścicielem gruntów,
- funkcjonalny tj. drogi o znaczeniu lokalnym powinny być drogami gminnymi,
drogi łączące siedziby gmin powinny być drogami powiatowymi,
- formalno – techniczny tj. wpływ na kategorię drogi mają parametry
techniczne.
W sytuacji dróg, o których mowa należy:
1) uzyskać prawo własności gruntu (Kolonia Biskupska - Kościeliska),
2) pozbawić kategorii drogę powiatową (Radłów, ul. Lipowa - Stare Karmonki-

Nowe Karmonki)
W dyskusji do tematu głos zabrali:
- Wilhelm Wengel – zaproponował podjąć działania z zamiarem przekazania
drogi (Kolonia Biskupska - Kościeliska) i przejęcia drogi (Radłów, ul. Lipowa Stare Karmonki – Nowe Karmonki). Pozostałe nieuregulowane przypadki
pozostawić do realizacji w późniejszym terminie.
- Piotr Nowak poparł propozycję realizacji tematu,
- Irena Czubaj – Zając uznała, że prace te można realizować sukcesywnie,
Ostatecznie – Rada poparła propozycję Wójta w zakresie dwóch omawianych
dróg.

2)

Zapoznanie z dokumentacją projektową dotyczącą remontu Oddziału
Przedszkolnego w Radłowie.

Głos zabrał Wójt Gminy. Wartość kosztorysowa remontu placówki wynosi 283 tys. zł.
Nie wystarczy środków zarezerwowanych w budżecie na ten cel. Proponuje się więc,
aby w roku bieżącym nie realizować remontu, przeanalizować możliwości
dofinansowania z zewnątrz lub zarezerwować środki z własnego budżetu w roku
przyszłym.
Kierownik Referatu – Piotr Górski dodał, że remont wymaga czasu, aby bez
komplikacji zrealizować zadania zawarte w projekcie i zakończyć remont do
1 września – prace rozpocząć należy od połowy kwietnia. Nie ma możliwości, aby

w bieżącym roku wykonać remont przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
co spowoduje konieczność zapewnienia dowozu dzieci do innych placówek. Ponadto
Kierownik Górski zwrócił uwagę, że przy podejmowaniu decyzji o remoncie za
przedstawioną kwotę – warto przeanalizować możliwość budowy nowego obiektu
(cena 1 m2 powierzchni to kwota około 3,5 tys. zł).
Radna Irena Czubaj – Zając zaproponowała, aby wszystkie sprawy dokumentacyjne
wykonać w roku bieżącym, a realizację – w roku przyszły. Zwróciła uwagę na duże
zainteresowanie mieszkańców losem tej placówki. Rada zaakceptowała propozycję.

Ad.9. Interpelacje i wnioski zgłosili :
- Karol Ksiązek – w sprawie konieczności remontu schodów w przedszkolu w
Kościeliskach oraz podjęcia działań związanych z uporządkowaniem zaniedbanej
posiadłości w Kościeliskach,
- Iwona Kościelna w sprawie remontu dachu budynku gminnego w Sternalicach –
odprowadzenie rynny – na chodnik oraz konieczności rozbiórki betonowego płotu
przy szkole w Sternalicach,
- Piotr Nowak – w sprawie remontu przepustu przy posesji Wieczorek w Nowych
Karmonkach oraz zapewnienia drogi dojazdowej do boiska za przedszkolem
i rozbiórki toalet przy boisku,
- Justyna Barcz – przekazała na ręce Przewodniczącego Rady pismo w sprawie
organizacji szkoleń Radnych w zakresie praw i obowiązków Radnego oraz funduszu
sołeckiego. Zwróciła się z pytaniem o działania Urzędu związane z wnioskami do
Starostwa Powiatowego na poprzednich Sesjach w sprawie dróg. Poinformowała
również o braku informacji o możliwości sprawdzenia zbiorów bibliotecznych
za pośrednictwem Internetu.
- Martyna Gruca – w sprawie zabezpieczenia ogrodzeniem włazu do szamba przy
boisku w Wolęcinie,
Bronisław Czapliński w sprawach :
- przestawienia znaku informacyjnego przy posesji w Wichrowie,
- zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Wichrowie – ponowienie wniosku,
- wycinki suchych gałęzi nad drogą przez las w kierunku Wichrowa – ponowienie
wniosku.
- Arnold Zaremba w sprawach – naprawy przystanku autobusowego w Radłowie,
- wystąpienia do mieszkańców Radłowa z prośbą o wykaszanie traw przy chodniku,

- Ewelina Paśmionka – w sprawach:
- pogłębienia rowu na odcinku drogi w Biskupicach (woda spływa na posesję),
- wycinki kasztana przy drodze w Biskupicach.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udzielili:
Wójt Gminy
- remont schodów przedszkola w Kościeliskach nie jest ujęty do realizacji
w tegorocznym budżecie,
- ustaleni zostaną właściciele niszczejącej posesji w Kościeliskach,
- wykonane zostaną prace w Sternalicach (rynna i płot) po wygospodarowaniu
środków finansowych na ten cel,
- wydzielenie dojazdu do boiska w Nowych Karmonkach również wiąże się
z kosztami,
- właz w Wolęcinie jest nowy - nie ma możliwości lepszego zabezpieczenia szamba.
Kierownik Referatu – Piotr Górski przedstawił terminy i treść wniosków wysłanych do
starostwa, zgłoszonych przez Radnych.
Radna Justyna Barcz uznała, że wnioski Radnych realizowane są opieszale.
Drzewo w Biskupicach rośnie poza pasem drogowym – jest własnością Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ad.11. Dyskusja.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy.
Halina Karczewska ustosunkowała się do uwag w zakresie treści protokołu.
Przedstawiła treść zapisu Statutu Gminy w temacie protokołu. Potwierdziła
zastrzeżenia związane z wprowadzeniem treści protokołu na strony BIP przed
przyjęciem tego protokołu. Zaproponowała możliwość korzystania w czasie
obrad Sesji z dyktafonu, co usprawni pracę przy sporządzaniu protokołu
i umożliwi odtworzenie części obrad w przypadku wątpliwości.
Radni wyrazili zgodę na używanie dyktafonu w czasie obrad Sesji.

Radna Justyna Barcz – zwróciła uwagę na konieczność zmiany Statutu Gminy.
Radni potwierdzili tę konieczność. Ustalono, że na następną Sesję przygotowany
zostanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Radłów.
Sesja trwała do godz. 13.45.

Protokołowała:

